Igényeljen Erste EgySzámla
Díjcsomagot és alakítsa
pénzügyeit igényei szerint!
#higgymagadban

Éljen a választás
szabadságával
Miért érdemes az Erste EgySzámla
Díjcsomagot választania?
•
•
•
•

Kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbb
számlakedvezményt.
Egy havi díjért korlátlan számban nyithat
és vezethet forint- és devizaszámlákat.
Bankkártyáját szabadon kapcsolgathatja számlái
között.
Hozzáférést biztosíthat családtagjai számára
az Ön által meghatározott számlákhoz.

Alakítsa ki saját Erste
EgySzámla Díjcsomagját!
Válasszon a rugalmasan módosítható kedvezményeink
közül egyet, amit feltétel nélkül biztosítunk:
Korlátlan számú akciós átutalás forintban belföldön
[eseti átutalás] Internetbanki és mobilalkalmazási
szolgáltatáson [Netbankon és Mobilbankon] keresztül.
Így valamennyi Erste NetBankon és Mobilbankon
indított eseti forint átutalásának díja kedvezményes:
0 Ft + 0,30%, de legfeljebb 6000 Ft.
SMS-szolgáltatás [Erste Hírnök] kedvezmény
Az Erste Hírnök szolgáltatást 50% havidíjkedvezménnyel
veheti igénybe az első telefonszámra, amellyel azonnali,
díjmentes SMS tájékoztatást kaphat az Erste Egyszámla
Díjcsomag részét képező összes számlájának
valamennyi tranzakciójáról.
Betétikártya-szolgáltás: Dombornyomott bankkártya
éves kártyadíj kedvezmény²
Élvezze a dombornyomott bankkártya előnyeit
egy elektronikus bankkártya éves díjáért, mely ráadásul
díjmentes külföldön érvényes baleset-, betegségés poggyászbiztosítást is tartalmaz!

Csökkentse ügyfélkapcsolati
díját 219 Ft-ra!

Ne feledje, ha később
bármelyik másik
kedvezményünket jobban
ki tudja használni,
bármikor válthat!
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Csökkentse ügyfélkapcsolati díját
233 Ft-ra!
Állítson be az összes bankszámlájára elektronikus
kivonatot¹ és teljesítse az alábbi feltételek közül legalább
az egyiket:
•
legalább havi 150 000 Ft (Nyugdíjas esetében
60 000 Ft) jövedelem érkezik legfeljebb két
részletben díjcsomagjában található
valamely számlájára;
•
legalább havi minimum 35 000 Ft összértékben
történik betéti- és hitelkártyával vásárlás
belföldön és/vagy külföldön (a továbbiakban:
betéti kártyás vásárlás)³
Diákoknak a havi ügyfélkapcsolati díj 0 Ft!
Az Erste EgySzámla Díjcsomagot 0 Ft havidíjért vehetik
igénybe azok a diákok, akik már elmúltak 14 évesek, de
még nem töltötték be 26. életévüket és rendelkeznek
érvényes diákigazolvánnyal.

Válassza az Erste Bankot
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, és szeretne
Erste számlát nyitni, kérjük, keresse fel bármely Erste
Bank fiókunkat!
Számlanyitáshoz szükséges dokumentumok:
•
személyazonosító igazolvány vagy útlevél vagy
vezetői engedély, és
•
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
•
Továbbá, amennyiben Ön nyugdíjas vagy diák:
•
Nyugdíjas igazolvány, vagy
•
Diákigazolvány
A 2020. január 1. napjától nyílt Erste EgySzámla
Díjcsomag esetében a kedvezményes díjak
2023. március 1-ig érvényesek.
EBKM: 0,01%

¹Nyugdíjas ügyfél esetén nem feltétel az elektronikus kivonat igénylése.
²A dombornyomott bankkártya éves kártyadíjkedvezmény esetében
a Visa Classic és Mastercard Standard dombornyomott bankkártyák
a Visa Electron és Maestro bankkártyákra vonatkozó éves kártyadíj
mellett vehetők igénybe.
³Az EgySzámla díjcsomaghoz kizárólag betéti bankkártya igényelhető.
A tájékoztatás nem teljes körű. A lakossági Erste EgySzámla Díjcsomag
és a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások szerződési feltételeit a
Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, továbbá
a Bank Üzletszabályzata, az aktuális kondíciókat és a számlavezetési
kedvezmények feltételeit a Bank mindenkor hatályos Lakossági
Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye tartalmazza. EBKM: 0,01%.
A lakossági hitel, számla és betéti termékekkel kapcsolatos további
termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások
a Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatóak:
http://www.felugyelet.mnb.hu/fogyasztoknak.
Erste TeleBank: +36 1 298 0222 www.erstebank.hu
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